UFB Catering
assortiment overzicht

Assortiment
Je kunt catering bestellen via het online catering bestelsysteem. Hieronder vind je een overzicht
van het assortiment.

Koffie en thee
Het laten bezorgen van kannen koffie of thee kan vanaf drie kannen. Als je gebruikmaakt van de
bezorgservice, kun je kiezen tussen kartonnen bekers of porseleinen servies. De karaf water met
citroen wordt standaard geschonken in glazen. Bezorgkosten worden in rekening gebracht.
		

*
*

bekers		

servies

Koffie per kan.....................................................................................€ 5,07.............................. €

6,42

Thee per kan......................................................................................€ 4,45.............................. €

5,74

Karaf water met citroen...................................................................

1,81

n.b............................... €

Bezorgkosten

Locatie met restaurant tussen 8.00-15.30 uur.......................................................................... € 16,04
Overig............................................................................................................................................. € 32,09

Extra’s voor bij de koffie en thee

*

Oreo-koekjes (vegan)................................................................................................................... €

1,71

Koffiekoekje................................................................................................................................... €

0,31

Roomboterkoekje.......................................................................................................................... €

0,67

Plakje roombotercake................................................................................................................... €

1,09

Muffin............................................................................................................................................. €

1,81

Donut.............................................................................................................................................. €

2,02

Petit four (logo mogelijk op bestelling)..................................................................................... €

4,04

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Lunches
Veganistische lunches
Vergaderlunch............................................................................................................................... €

*

7,78

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Flesje vruchtensap
EKO Studiebol lunch.................................................................................................................... €

*

8,10

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Handfruit
Flesje vruchtensap
Lunchpakket EKO......................................................................................................................... €

*

9,38

Twee bolletjes met divers beleg
Snelle Jelle
Handfruit
Bekertje yoghurt
Kokoswater
Mee te nemen in een lunchtasje
Last Minute Lunch............................................................................................................ € 10,09

Bestellen tot 10.00 uur dezelfde dag mogelijk, max. 20 personen.

*

Luxe belegd broodje
Wasacracker belegd met hummus
Karaf water met munt en citroen
Bestek en servies
Harvardlunch ............................................................................................................................... € 10,30

*

Maïsbol belegd met tomatenspread en olijven
Maïsbol belegd met kerriehummus en salade
Sandwich belegd met vegankaas en paddenstoelenpesto
Handfruit
Flesje vruchtensap
Luxe lunch......................................................................................................................... € 12,94

*

Bolletjes met divers beleg
Halve wrap, salade en divers beleg
Triple van tunnbrod met divers beleg
Brownie
Vers sap, kokoswater, Alpro Soya drink of karaf water met citroen en munt
Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Vegetarische lunches
Vergaderlunch............................................................................................................................. €

*

8,12

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Flesje vruchtensap
EKO Studiebol lunch.................................................................................................................... €

*

8,54

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Handfruit
Flesje vruchtensap
Lunchpakket EKO......................................................................................................................... €

*

9,73

Twee bolletjes met divers beleg
Snelle Jelle
Handfruit
Bekertje yoghurt
Kokoswater
Mee te nemen in een lunchtasje
Last Minute Lunch........................................................................................................................ € 10,09

Bestellen tot 10.00 uur dezelfde dag mogelijk, max. 20 personen.

*

Luxe belegd broodje
Wasacracker belegd met hummus
Karaf water met munt en citroen
Bestek en servies
Harvardlunch................................................................................................................................ € 10,61

*

Maisbol belegd met notenpesto en geitenkaas
Maisbol belegd met roomkaas en komkommer
Sandwich belegd met eiersalade en tomaat
Handfruit
Flesje vruchtensap
Luxe lunch...................................................................................................................................... € 13,35

*

Bolletjes met divers beleg
Halve wrap, salade en divers beleg
Triple van tunnbrod met divers beleg
Brownie
Vers sap, kokoswater, Alpro Soya drink of karaf water met citroen en munt

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Niet-vega(n) lunches
Vergaderlunch............................................................................................................................... €

*

8,12

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Flesje vruchtensap
EKO Studiebol lunch......................................................................................................... €

*

8,54

Twee zachte bollen met divers beleg
Mueslibol
Handfruit
Flesje vruchtensap
Lunchpakket EKO.............................................................................................................. €

*

9,73

Twee bolletjes met divers beleg
Snelle Jelle
Handfruit
Bekertje yoghurt
Kokoswater
Mee te nemen in een lunchtasje
Last Minute Lunch............................................................................................................ € 10,09

Bestellen tot 10.00 uur dezelfde dag mogelijk, max. 20 personen.

*

Luxe belegd broodje
Wasacracker belegd met hummus
Karaf water met munt en citroen
Bestek en servies
Harvardlunch.................................................................................................................... € 10,61

*

Maïsbol belegd met kaas en mayo
Maïsbol belegd met kipfilet en mangochutney
Sandwich belegd met kaas en pesto
Handfruit
Flesje sap
Luxe lunch......................................................................................................................... € 13,35

*

Bolletjes met divers beleg
Halve wrap, salade en divers beleg
Triple van tunnbrod met divers beleg
Brownie
Vers sap, kokoswater, Alpro Soya drink of karaf water met citroen en munt

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Hapjes en plateaus
Veganistische hapjes
Tafelgarnituur (5 personen)....................................................................................................... €

*

8,54

Assortiment luxe nootjes
Gemarineerde olijven
Rauwkostplateau (50 stuks)...................................................................................................... € 27,62

*

Assorti van verschillende soorten rauwkost met een dip van rode linzen
Gemarineerde olijven
Mediterraans plateau (10 personen)........................................................................................ € 31,45

*

Assorti van 4 soorten seizoensrauwkost
Olijvenmix
Notenmix
Pittige humus
Paprikaspread
Bitterballen (50 stuks)................................................................................................................ € 42,11

*

Veganistische bitterballen
Bittergarnituur (50 stuks).......................................................................................................... € 45,80

*

Miniloempia’s
Samosa’s
Hollands plateau (40 stuks)....................................................................................................... € 61,83

*

Notenbroodje met baba ganoush en fijngehakte pistache
Courgetterolletjes gevuld met pesto rosso en avocado
Zaden broodje met bieten hummes en pompoen pitten
Miniwrap met walnoten pesto en zongedroogde tomaat
Falafel met komkommerdressing
Borrelbox (10 personen) ............................................................................................................€ 74,50

*

Bier
Witte en rode wijn
Bionade fris
Vruchtensappen (CoolBest)
Olijven en noten
Glaswerk en servetten
De borrelboxen kunt u afhalen bij alle cateringlocaties (bekijk hier de adressen en de openingstijden). U kunt maximaal 3 borrelboxen per keer bestellen. Standaard bevat de borrelbox een mix
van alcoholische dranken en frisdranken. Indien u een voorkeur heeft voor bepaalde dranken kunt
u dit aangeven. Let op: overgebleven dranken worden niet retour genomen.
Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Vegetarische hapjes
Tafelgarnituur (5 personen)....................................................................................................... €

*

8,54

Assortiment luxe nootjes
Luxe zoute koekjes
Rauwkostplateau (50 stuks)...................................................................................................... € 27,43

*

Assorti van kaas en rauwkost met een yoghurt komkommer dip
Mediterraans plateau (10 personen)........................................................................................ € 31,45

*

Spiesjes met mozzarella en tomaat
Bruscetta met ricotta en rucola
Mixbakje van olijven en zongedroogde tomaatjes
Stiratini met komkommerrolletjes en bieslook
Humus met een pide
Bitterballen

*

Veganistische bitterballen............................................................................................................ € 42,00
Bittergarnituur (50 stuks).......................................................................................................... € 45,80

*

Kaasstengels
Dimsum
Miniloempia’s
Samosa’s
Hollands plateau (40 stuks)....................................................................................................... € 61,83

*

Geitenkaaslolly met pistache en honing
Notenbroodje met oude Hollandse kaas en appelstroop met fijngehakte pistache
Gevuld eitje met kerriemousse en verse bieslook
Mozzarella, pesto en tomaat
Falafel met komkommerdressing
Borrelbox (10 personen) ............................................................................................................ € 74,50

*

Bier
Witte en rode wijn
Assortiment fris
Appelsientje
Tafelgarnituren
Glazen en servetjes
De borrelboxen kunt u afhalen op alle cateringlocaties (bekijk hier de adressen en de openingstijden). U kunt maximaal 3 borrelboxen per keer bestellen. Standaard bevat de borrelbox een mix
van alcoholische dranken en frisdranken. Indien u een voorkeur heeft voor bepaalde dranken kunt
u dit aangeven. Let op: overgebleven dranken worden niet retour genomen.

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Niet-vega(n) hapjes en plateaus
Tafelgarnituur (5 personen)........................................................................................................€

*

8,54

Assortiment luxe nootjes
Luxe zoute koekjes
Kaas & worstplateau (50 stuks)................................................................................................€ 27,69

*

Assorti van kaas en worst
Mediterraans plateau (10 personen)........................................................................................€ 34,16

*

Spiesjes met mozzarella en tomaat
Kipspiesjes in chilisaus
Mixbakje van olijven en zongedroogde tomaatjes
Stiratini met rauwe ham en bieslook
Hummus met een pide
Bitterballen (50 stuks)................................................................................................................€ 46,06

*

Bitterballen
Bittergarnituur (50 stuks)...........................................................................................................€ 48,13

*

Dimsum
Bitterballen
Miniloempia’s
Samosa’s
Hollands plateau (40 stuks)........................................................................................................€ 65,57

*

Geitenkaaslolly met pistache en honing
Notenbroodje oude Hollandse kaas en appelstroop met fijngehakte pistache
Gevuld eitje met kerriemousse en verse bieslook
Pepercervelaat en augurk
Gerookte zalm met wasabimayonaise en zalmeitjes
Borrelbox (10 personen) ............................................................................................................€ 74,50

*

Bier
Witte en rode wijn
Assortiment fris
Appelsientje
Tafelgarnituren
Glazen en servetjes
De borrelboxen kunt u afhalen op alle cateringlocaties (bekijk hier de adressen en de openingstijden). U kunt maximaal 3 borrelboxen per keer bestellen. Standaard bevat de borrelbox een mix
van alcoholische dranken en frisdranken. Indien u een voorkeur heeft voor bepaalde dranken kunt
u dit aangeven. Let op: overgebleven dranken worden niet retour genomen.

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Buffetten
Wij kunnen verschillende soorten warme en koude (thema)buffetten voor je organiseren voor
groepen vanaf 20 personen en vanaf € 39,95. Neem contact op met de afdeling partycatering
voor de mogelijkheden, dan krijg je een voorstel op maat.
Denk bijvoorbeeld aan:

*
*
*
*
*

Hollands buffet
Tapasbuffet
Stamppotbuffet
Mediterraans buffet
Braziliaans buffet

Prijzen van de recepties zijn per persoon, inclusief btw.
Prijswijzigingen voorbehouden, jaarlijks worden per 1 januari de prijzen geïndexeerd.

